
 م يحبسم هللا الرمحن الر "             

 والصالة والسالم على أشرف املرسلني            

 أيتها السيدات الفضليات،             

 أيها السادة األفاضل،            

ثورة التحريرية اجمليدة يف جزائر ارتوى كل شرب منها بدماء مليون إن االحتفال بعيد ال
ونصف املليون شهيد وقوافل من سبقوهم إابن املقاومات الشعبية املتعاقبة من بنات 
وأبناء شعبنا األيب، الذي حقق بتضحياته إجنازا ملحميا استعاد به السيادة الوطنية،  

شعب اجلزائري األيب الذي انتظم يشهد على ما بذله من تضحيات وبطوالت، فال 
يف مقاومات شعبية )األمري عبد القادر، أمحد ابي، بوعمامة، اللة فاطمة نسومر،  
اوالد سيد الشيخ، الشيخ أمود، وغريهم(، وتصدى لكل حماوالت وأد هويته واملساس 
من  مكنه  الذي  العريق  الوطين  برتاثه  وتشبثه  صموده  بفضل  شخصيته،  مبقومات 

ستميت عن وجوده كأمة متجذرة يف هذه األرض، وشعب جدير ابألنفة الدفاع امل
 .والعزة والشموخ

مببادئها ومثلها من اتريخ اإلنسانية، ملا كان هلا    1954لقد غريت ثورة أول نوفمرب  
من أتثري يف خالص الشعوب املستضعفة اليت انتفضت ضد االستعمار عندما امتد  

 .ئ التحرر واالنعتاقإشعاعها فأهلمت شعواب اعتنقت مباد

 



 أيتها السيدات الفضليات،        

 أيها السادة األفاضل،       

إننا إذ حنيي عيد اندالع الثورة التحريرية اجمليدة يف الذكرى السادسة والستني، نقف 
اجلزائري،  الشعب  تضحيات  ووفاء  بعرفان  لنستذكر  ومقدسة،  عظيمة  حمطة  عند 

 .من أجل التحرر واالنعتاق ومالمحه حني انطلق يف ساعة احلسم

يف هذه احملطة نقف إبجالل وإكبار أمام أرواح الشهداء واجلزائر إن شاء هللا تنطلق  
بثبات حنو املستقبل الواعد، مستقبل العمل وااللتزام الوطين نستلهم من معني قيم  

ية  نوفمرب السامية ومبادئه اجلليلة، عازمني على رفع التحدايت االقتصادية واالجتماع
 .الراهنة

إن الشعب اجلزائري األيب سيظل على العهد حمافظا على أمانة الشهداء األبرار، ولن  
ونكران  اجلهد  من  املزيد  وبذل  ابلعمل  اجلسام،  تضحياهتم  مستوى  يف  إال  يكون 

 .الذات

هنا   الفرصة  األفاضل-وتتاح يل  السادة  أيها  الفضليات  السيدات  ألتوجه    - أيتها 
على الغيور  الوفاء    لشبابنا  وترمجة  اجمليد،  بتارخينا  للتمسك  جمددا  فأدعوه  اجلزائر 

للشهداء ابلعزم على رفع حتدايت احلاضر ابالعتماد على العمل واإلبداع، والتوجه  
 .إىل املستقبل بسالح العلم واملعرفة ومواكبة عصر ال يرحم املتقاعسني

الوطين الشعيب، سليل   وأغتنم هذه الساحنة، أيضا، ألتوجه ابلتحية والتقدير للجيش 



اليت   املضنية  الوطنية  اجملهودات  على  األمنية  األسالك  الوطين، وكل  التحرير  جيش 
 .يتكبدون مشاقها يف كل أحناء الوطن حلماية احلدود واحلفاظ على األمن والسكينة

إن اجلزائر ختوض اليوم معركة التغيري املنشود الذي سيكون جسرا إىل اجلزائر اجلديدة، 
تف اجلزائرايت واجلزائريني، وبفضل اإلرادات الوطنية اخلرية لتحقيق أمل الشهداء بتكا

وبناء اجلزائر القوية بشاابهتا وشباهبا الذين هم ثروة األمة احلقيقة، واملعول عليهم يف  
 .محل لوائها للمضي حنو جتسيد تطلعات احلراك األصيل املبارك

ته اجلسام، وعزميته الراسخة، سيكون مرة إن الشعب اجلزائري مباضيه اجمليد وبتضحيا
أخرى يف موعد مع التاريخ من أجل التغيري احلقيقي املنشود يوم )غد( األحد أول  
نوفمرب، من خالل االستفتاء على مشروع تعديل الدستور من أجل التأسيس لعهد 
جديد حيقق آمال األمة وتطلعات شعبنا الكرمي إىل دولة قوية عصرية ودميقراطية، 
إرث   إليها  يؤول  أجيال  رجاهلا،  وبعبقرية  وبتارخيها  هبا  األجيال  تعتز  سيدة  دولة 

 .الشهداء حلفظه بفخر وإابء
  

 أيتها السيدات الفضليات،            

 أيها السادة األفاضل،            

 حتيا اجلزائر، حرة، سيدة، أبية            

 ."م عليكم ورمحة هللا وبركاتهوالسال اجملد واخللود لشهدائنا األبرار     
 


